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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Gramática e Interpretação de Texto da Língua Portuguesa 

 

Atenção: Para responder às questões de números 1 a 8, considere o texto abaixo. 
 

 
Discussão – o que é isso? 

 

A palavra discussão tem sentido bastante controverso: tanto pode indicar a hostilidade de um confronto insanável (“a discus-

são entre vizinhos acabou na delegacia”) como a operação necessária para se esclarecer um assunto ou chegar a um acordo (“dis-

cutiram, discutiram e acabaram concordando”). Mas o que toda discussão supõe, sempre, é a presença de um outro diante de nós, 

para quem somos o outro. A dificuldade geral está nesse reconhecimento a um tempo simples e difícil: o outro existe, e pode estar 

certo, sua posição pode ser mais justa do que a minha. 

Entre dois antagonistas há as palavras e, com elas, os argumentos. Uma discussão proveitosa deverá ocorrer entre os argu-

mentos, não entre as pessoas dos contendores. Se eu trago para uma discussão meu juízo já estabelecido sobre o caráter, a índole, a 

personalidade do meu interlocutor, a discussão apenas servirá para a exposição desses valores já incorporados em mim: quero 

destruir a pessoa, não quero avaliar seu pensamento. Nesses casos, a discussão é inútil, porque já desistiu de qualquer raciona-

lização. 

As formas de discussão têm muito a ver, não há dúvida, com a cultura de um povo. Numa sociedade em que as emoções mais 

fortes têm livre curso, a discussão pode adotar com naturalidade uma veemência que em sociedades mais “frias” não teria lugar. 

Estão na cultura de cada povo os ingredientes básicos que temperam uma discussão. Seja como for, sem o compromisso com o 

exame atento das razões do outro, já não haverá o que discutir: estaremos simplesmente fincando pé na necessidade de proclamar a 

verdade absoluta, que seria a nossa. Em casos assim, falar ao outro é o mesmo que falar sozinho, diante de um espelho compla-

cente, que refletirá sempre a arrogância da nossa vaidade. 

(COSTA, Teobaldo, inédito) 

 
 
1. Embora o termo discussão tenha um sentido bastante controverso, o elemento comum a toda discussão está no fato de que 
 

(A) os dois antagonistas recusam-se terminantemente a chegar a um acordo, o qual só poderá ocorrer com a intervenção de 
um terceiro. 

 
(B) algum acordo só será possível caso um dos contendores abra mão de suas razões, desistindo de confrontar a argu-

mentação alheia. 
 
(C) se revela para nós uma relação de alteridade que já é, a partir desse reconhecimento, a garantia de um acordo entre as 

posições. 
 
(D) se impõe para nós a presença viva e indiscutível da outra pessoa, que também nos reconhece numa relação de alteridade. 
 
(E) os dois contendores sentem igualmente necessidade de uma conciliação a partir dos argumentos levantados por ambos. 

 
 
2. Atente para as seguintes afirmações: 
 
 I. No primeiro parágrafo, expõe-se a condição mínima para a ocorrência de uma discussão, sem que se mencione a ação 

de um entrave inicial que possa dificultá-la. 
 
 II. No segundo parágrafo, aponta-se, como elemento frequente em algumas discussões, a intolerância, que não me deixa 

reconhecer os argumentos da pessoa a quem já julguei. 
 
 III. No terceiro parágrafo, estabelece-se uma conexão entre diferentes culturas e diferentes formas de discussão, concluindo-

se que um acordo é mais fácil nas contendas mais acaloradas. 
 
 Em relação ao texto, está correto o que se afirma em 
 

(A) I, II e III. 

(B) I e II, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I e III, apenas. 

(E) II, apenas. 
 
 
3. Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o sentido de um segmento em: 
 

(A) sentido bastante controverso (1
o
 parágrafo) = razão de ser equívoca 

(B) juízo já estabelecido (2
o
 parágrafo) = avaliação predefinida 

(C) valores já incorporados (2
o
 parágrafo) = qualidades prontamente aceitas 

(D) têm livre curso (3
o
 parágrafo) = são facilmente contidas 

(E) um espelho complacente (3
o
 parágrafo) = um reflexo fiel 
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4. Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto: 
 

(A) Não fosse certas desavenças pessoais, muitas discussões acabariam em acordo, com o prevalescimento dos melhores 
argumentos. 

 
(B) São mais difíceis do que se imagina conciliar posições antagônicas, por que para isso temos que considerar a pessoa 

íntegra do outro. 
 
(C) Quando distinguimos o outro apenas como um mal caráter, sem se pesar suas reações, somos presas de nosso próprio 

ressentimento. 
 
(D) O mal de certas discussões está em que sequer se reconhecem os argumentos em disputa, obscurecidos que foram pelo 

excesso de paixão. 
 
(E) É muito comum que numa discussão, haja tanto emocionalismo, por cujo se impede a chegada ao bom termo de um 

acordo final. 
 
 
5. As formas verbais estão adequadamente empregadas e há presença da voz passiva em: 
 

(A) Os argumentos dos contendores, numa discussão, só serão aceitos caso se venha a considerá-los com isenção. 
 
(B) Fossem sempre vencedores os argumentos de quem mais paixão demonstram, a irracionalidade acabará por imperar. 
 
(C) Se não fizéssemos questão de demonstrar nossa arrogância, mais simplesmente poderá o outro conciliar-se conosco. 
 
(D) São de se esperar que os melhores argumentos acabem por sobrepujar os mais fracos, para que a justiça acabe imperando. 
 
(E) Quando for o caso de se fazerem confrontar argumentos inteiramente contrários, melhor seria se houvesse a ação de um 

bom mediador. 
 
 
6. Mas o que toda discussão supõe, sempre, é a presença de um outro diante de nós (...) (1

o
 parágrafo) 

 
 Reescrevendo-se o segmento acima e iniciando-se por A presença de um outro diante de nós estará correta a seguinte 

complementação: 
 

(A) inclui-se, desta feita, em toda discussão. 
(B) presume que seja assim em toda discussão. 
(C) é como toda discussão se preserva. 
(D) como tal exige toda discussão. 
(E) é o que toda discussão implica. 

 
 
7. No caso de uma discussão, é preciso que os contendores reconheçam essa discussão como uma forma de diálogo, que não 

vejam nessa discussão uma oportunidade para suas vaidades, mas que se aproveitem dessa discussão para pôr à prova a força 

de seus argumentos. 
 
 Evitam-se as viciosas repetições da frase acima substituindo-se os elementos sublinhados, na ordem dada, por: 
 

(A) reconheçam-lhe − a vejam − lhe aproveitem 

(B) a reconheçam − a vejam como − dela se aproveitem 

(C) lhe reconheçam − lhe vejam como − aproveitem dela 

(D) reconheçam-na − vejam-na − aproveitem-lhe 

(E) reconheçam-lhe − vejam-lhe − se aproveitem dela 
 
 
8. Atente para as seguintes frases: 
 
 I. O sentido controverso da palavra discussão, deve-se ao modo pelo qual costumam agir, os contendores, ao exporem 

seus argumentos. 
 
 II. Há discussões nas quais, por excesso de paixão, os argumentos sequer são considerados, dada a exacerbação dos ânimos. 
 
 III. Parece improvável que numa discussão acirrada, possa imperar a racionalidade dos argumentos que sequer são analisados. 
 
 Quanto à virgulação, está inteiramente correto o que consta APENAS em 
 

(A) II. 

(B) I. 

(C) III. 

(D) I e II. 

(E) II e III. 
 
 

Noções de Informática 
 

9. O funcionário de uma empresa recebeu, pelo webmail, uma mensagem supostamente do banco no qual tem conta, informando 
que ele havia sido sorteado e ganhara um prêmio de um milhão de reais. Para resgatar o prêmio, o funcionário foi orientado a 
clicar em um link e digitar seus dados pessoais e bancários. Após seguir as orientações e enviar os dados digitados, percebeu 
que o endereço do banco era falso, mas muito semelhante ao endereço verdadeiro. O funcionário foi vítima de um tipo de fraude 
conhecida como 

 
(A) defacing. 
(B) worming. 
(C) phishing. 
(D) keylogging. 
(E) joking. 
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10. Um Analista em TI, utilizando o LibreOffice Writer versão 5.1.5.2 em português, inseriu a numeração de páginas no cabeçalho do 
documento e digitou duas páginas de texto. Na terceira página, deseja recomeçar a numeração em 1. Para acessar uma janela 
que contém opções para isso, com o cursor após o final do texto da segunda página,  ele deverá clicar no menu 

 
(A) Formatar e na opção Número da página. 
 
(B) Ferramentas e na opção Numeração de páginas. 
 
(C) Inserir e na opção Quebra manual. 
 
(D) Referências e na opção Numerar páginas. 
 
(E) Inserir e na opção Numeração de páginas. 

 
 

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos Federais 
 

11. Miguel é servidor público federal e pretende licenciar-se do cargo para o desempenho de mandato classista em sindicato re-
presentativo da categoria do qual faz parte e que conta com 5.000 associados. Cumpre salientar que o servidor foi eleito para 
cargo de representação no mencionado sindicato. Nos termos da Lei n

o
 8.112/1990, 

 
(A) o mencionado sindicato comportará até quatro servidores licenciados para o desempenho de mandato classista. 
 
(B) a licença perdurará pelo mesmo prazo do mandato, não podendo ser renovada. 
 
(C) será assegurado ao servidor o direito à licença sem remuneração para o desempenho do respectivo mandato. 
 
(D) não constitui requisito para a mencionada licença que o sindicato seja cadastrado no órgão competente. 
 
(E) o mencionado sindicato comportará apenas um servidor licenciado para o desempenho de mandato classista. 

 
 
12. Viviane, servidora pública federal, é chefe de determinada repartição pública e, pela conduta de ter concedido benefício adminis-

trativo sem observar as formalidades legais aplicáveis à espécie, foi condenada, dentre outras sanções, à suspensão dos direi-
tos políticos por seis anos. Observando-se a Lei n

o
 8.429/1992, a sentença proferida deve também aplicar a seguinte sanção a 

Viviane: 
 

(A) pagamento de multa civil, de até três vezes o valor do dano. 
 
(B) proibição de contratar com o Poder público, pelo prazo de cinco anos. 
 
(C) proibição de contratar com o Poder público, pelo prazo de três anos. 
 
(D) multa civil, de até cem vezes o valor da remuneração de Viviane. 
 
(E) proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais, pelo prazo de dez anos. 

 
 

Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 
 

13. Considere a seguinte situação hipotética: Colombo foi regularmente processado e, ao final, condenado pela prática de crime elei-
toral. Colombo faleceu e, dentro do prazo legal, seu irmão, Vinícius, pretende ajuizar revisão criminal do referido processo. Neste 
caso, de acordo com o Regimento Interno do TRE-SP, Vinícius 
 
(A) possui legitimidade para ajuizar a referida ação, sendo que o requerimento será distribuído para um relator e um revisor. 
 
(B) não possui legitimidade para ajuizar a referida ação, uma vez que esta é exclusiva do cônjuges, ascendentes e descen-

dentes, sendo permitido o seu indeferimento in limine. 
 
(C) não possui legitimidade para ajuizar a referida ação, uma vez que esta é exclusiva do ascendentes e descendentes, sendo 

vedado o seu indeferimento in limine. 
 
(D) não possui legitimidade para ajuizar a referida ação, uma vez que esta é exclusiva do Ministério Público, sendo vedado o 

seu indeferimento in limine. 
 
(E) possui legitimidade para ajuizar a referida ação, sendo, em qualquer hipótese, vedado o seu indeferimento in limine. 

 

 
14. Considere a seguinte situação hipotética: Sandro é juiz do TRF da 3

a
 Região e Matias é Desembargador do Tribunal de Justiça 

de São Paulo. De acordo com o Regimento Interno do TRE-SP, 
 
(A) somente Sandro pode fazer parte da composição do TRE-SP, mas não pode ser eleito Presidente. 
 
(B) Sandro e Matias podem fazer parte da composição do TRE-SP, bem como ambos podem ser eleitos Presidente. 
 
(C) Sandro e Matias podem fazer parte da composição do TRE-SP, mas somente Sandro pode ser eleito Presidente. 
 
(D) somente Matias pode fazer parte da composição do TRE-SP, bem como pode ser eleito Presidente. 
 
(E) Sandro e Matias podem fazer parte da composição do TRE-SP, mas somente Matias pode ser eleito Presidente. 
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Código de Ética do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 

 
Atenção: Para responder às questões de números 15 e 16, considere a Portaria n

o
 214/2015, que institui o Código de Ética dos 

Servidores do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo − TRE-SP. 
 
15. Considere a seguinte situação hipotética: uma editora jurídica, de grande porte, situa-se em frente ao prédio do TRE-SP. Em 

julho de 2016, a citada empresa privada completou vinte anos de existência, razão pela qual editou livro comemorativo com farta 
ilustração gráfica e textos de renomados juristas do Brasil, a ser distribuído a seus clientes, dentre estes, alguns servidores 
públicos do TRE-SP. Os servidores do TRE-SP 

 
(A) não poderão aceitar o livro oferecido pela editora, pois o Código de Ética apenas permite que o servidor aceite prêmios ou 

bolsas de estudos, o que não é o caso. 
 
(B) não poderão aceitar o livro, tendo em vista que o Código de Ética veda o recebimento de qualquer valor ou objeto, 

independentemente da sua natureza. 
 
(C) poderão aceitar o livro, desde que o valor não ultrapasse o correspondente a cinco por cento do vencimento básico do 

cargo de técnico judiciário, padrão A, classe I. 
 
(D) poderão aceitar o livro, independentemente de seu valor, por tratar-se de brinde oferecido por ocasião de evento especial, 

expressamente admitido pelo Código de Ética. 
 
(E) poderão aceitar o livro, desde que o valor não ultrapasse o correspondente a dois por cento do vencimento básico do 

cargo de técnico judiciário, padrão A, classe I. 
 
 
16. O Código de Ética do TRE-SP prevê a necessidade de observância de um prazo, contado da exoneração, que corresponde ao 

período de interdição para atividade incompatível com o cargo em comissão de direção ou chefia, anteriormente exercido, 
devendo o servidor, nesse período, observar determinadas regras. Desde que inexista lei prevendo lapso temporal diverso, o 
prazo será de 

 
(A) dois anos. 
(B) um ano. 
(C) quinze meses. 
(D) nove meses. 
(E) seis meses. 

 
 

Estatuto da Pessoa com Deficiência 
 

Atenção: Para responder às questões de números 17 e 18, considere a Lei n
o
 13.146/2015 − Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

  
17. O profissional de apoio escolar do estudante com deficiência, desde que excluídas as técnicas ou os procedimentos identi-

ficados com profissões legalmente estabelecidas, 
 

(A) atua, apenas, em instituições públicas. 

(B) não pode atuar em todas as áreas escolares, como, por exemplo, na área de alimentação. 

(C) atua, apenas, no ensino fundamental. 

(D) pode exercer, dentre outras, a atividade de higiene. 

(E) atua a partir do ensino médio, ou seja, destina-se aos jovens a partir dos dez anos de idade.  
 
 
18. Os serviços de habilitação e de reabilitação profissional 
 

(A) devem ocorrer, exclusivamente, em entidades de formação profissional. 
(B) destinam-se a toda pessoa com deficiência, independentemente de sua característica específica. 
(C) não têm por objetivo a conservação do trabalho, mas sim, sua obtenção. 
(D) podem, apenas em situações excepcionais, ser oferecidos em ambientes inclusivos. 
(E) devem ocorrer, de forma articulada nas redes públicas e privadas e, exclusivamente, na saúde e na Previdência Social. 

 
 

Plano Estratégico do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 
 

Atenção: Para responder às questões de números 19 e 20, considere a Resolução n
o
 367/2016 que estabelece o Plano Estratégico 

do TRE-SP. 
 
 
19. Norteará as futuras revisões e elaborações de Planos Estratégicos o Caderno de 
 

(A) Atuação dirigida. 
(B) Indicadores específicos. 
(C) Desempenho. 
(D) Planejamento. 
(E) Situações conflitantes. 

 
 
20. O desafio que busca atenuar as desigualdades sociais e garantir os direitos de minorias, observando-se, para tanto, práticas 

socioambientais sustentáveis e uso de tecnologia limpa, é, especificamente, o desafio de garantir os direitos 
 

(A) à cidadania. 
(B) à vida, à saúde e à educação dirigida. 
(C) ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
(D) à facilitação do processo eleitoral. 
(E) à sociedade justa, equilibrada e democrática. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Atenção: As questões de números 21 e 22, referem-se ao conteúdo de Noções de Direito Administrativo. 
 
 
21. O sistema de registro de preços, passível de utilização para aquisição de bens, de acordo com a Lei n

o
 8.666/1993, 

 
(A) é obrigatório para a Administração pública, independentemente do valor e do objeto do contrato, sempre que se mostrar 

mais vantajoso economicamente. 
 
(B) deve ser utilizado, preferencialmente e sempre que possível, pois permite que a Administração pública garanta as 

aquisições pelo menor preço, dimensionando as reais necessidades e as respectivas periodicidades, sem perder a 
economia de escala. 

 
(C) enseja a apuração de ata com os menores preços apresentados nas propostas à Administração, tornando-se obrigatória a 

contratação com os fornecedores constantes do quadro geral. 
 
(D) admite a prorrogação da vigência da ata de registro de preços, por prazo superior ao originalmente contratado, sempre que 

demonstrada não alteração nos valores praticados. 
 
(E) exige a divisão das compras em tantas parcelas quantos objetos forem, para garantir o menor preço para as contratações 

futuras, vedada aquisição de bens conjuntamente, para evitar favorecimento.  
 
 
22. Determinado órgão da Administração pública pretende alienar onerosamente um imóvel onde funcionava uma escola. Dentre as 

providências previstas pela Lei n
o
 8.666/1993, está a 

 
(A) obtenção de autorização legislativa, necessária para alienação de bens móveis e imóveis pertencentes à Administração 

direta a partir de determinado valor. 
 
(B) autorização legislativa para o caso de se pretender alienação onerosa por meio de licitação, não sendo necessária no caso 

de venda para outro órgão da Administração direta. 
 
(C) prévia demonstração de inexistência de outras destinações a serem dadas ao bem, o que, se presente, autoriza a 

alienação independentemente de autorização legislativa.   
 
(D) atualização monetária do valor da aquisição, para estabelecimento do valor mínimo na licitação, não sendo possível a 

alienação de bens imóveis oriundos de doações, porque gratuitas. 
 
(E) demonstração de interesse público na alienação pretendida e prévia avaliação do bem imóvel, para apuração do valor 

mínimo na licitação. 
 
 
Atenção: As questões de números 23 e 24, referem-se ao conteúdo de Noções de Direito Constitucional. 
 
 
23. Considere as seguintes situações: 
 
 I. Recusa à prestação de serviço do júri, por motivo de convicção religiosa, e à prestação de serviço alternativo previsto em 

lei, por motivo de convicção política. 
 
 II. Condenação criminal, por sentença de primeira instância, transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. 
 
 III. Acumulação remunerada de cargo de professor em Universidade pública com emprego técnico em sociedade de 

economia mista. 
 
 IV. Cancelamento de naturalização, por sentença de primeira instância, não transitada em julgado, enquanto durarem seus 

efeitos. 
 
 À luz da Constituição da República, ensejam a perda ou suspensão dos direitos políticos as situações referidas APENAS em 
 

(A) I e II. 

(B) III e IV. 

(C) I, II e III. 

(D) II, III e IV. 

(E) I e IV. 
 
 
24. Relativamente à organização e ao funcionamento da Justiça Eleitoral, estabelece a Constituição da República que 
 

(A) o Tribunal Superior Eleitoral, em sua composição, contará com dois juízes dentre advogados e membros do Ministério 
Público, de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal e nomeados pelo 
Presidente da República. 

 
(B) cada Tribunal Regional Eleitoral, em sua composição, contará com dois juízes dentre advogados e membros do Ministério 

Público, de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Superior Tribunal de Justiça e nomeados pelo 
Presidente da República. 

 
(C) as decisões do Tribunal Superior Eleitoral são irrecorríveis, salvo as que contrariarem a Constituição da República e as 

denegatórias de habeas corpus, mandado de segurança ou mandado de injunção. 
 
(D) as decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais serão recorríveis, dentre outras hipóteses, quando anularem diplomas ou 

decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais. 
 
(E) os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por três anos, no mínimo, e nunca por mais de dois 

triênios consecutivos.  
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Atenção: As questões de números 25 e 26, referem-se ao conteúdo de Noções de Direito Eleitoral. 
 
 
25. Considere a seguinte situação hipotética: nas últimas eleições Valentina, domiciliada em Recife, não votou uma vez que estava 

viajando a trabalho na cidade de São Paulo-Capital. Já se passaram mais de sessenta dias e ela não justificou, perante o juiz 
eleitoral, o motivo de não ter votado. Neste caso, de acordo com o Código Eleitoral, Valentina 
 
(A) não sofrerá qualquer penalidade uma vez que estava viajando à trabalho devendo se justificar até o último dia que an-

tecederá as próximas eleições. 
 

(B) incorrerá na multa de um salário-mínimo da região. 
 

(C) incorrerá na multa de três a dez por cento sobre o salário-mínimo da região. 
 

(D) terá até noventa dias após a realização da eleição para se justificar, sob pena de incorrer na penalidade de multa. 
 

(E) terá até cento e vinte dias após a realização da eleição para se justificar, sob pena de incorrer na penalidade de multa. 
 
 
26. De acordo com o Código Eleitoral, o número de juízes dos Tribunais Regionais 

 
(A) não será reduzido, mas poderá ser elevado até nove, mediante proposta do Tribunal Superior, e na forma por ele sugerida. 
 

(B) não será reduzido e nem elevado, uma vez que sua composição é inalterada. 
 

(C) poderá ser reduzido e elevado, mediante proposta do Tribunal Superior, e na forma por ele sugerida. 
 

(D) não será reduzido, mas poderá ser elevado até onze, mediante proposta do Tribunal Superior, e na forma por ele sugerida. 
 

(E) não será elevado, mas poderá ser reduzido até cinco, mediante proposta do Tribunal Superior, e na forma por ele sugerida. 
 
 
27. O betabloqueador, dentre os abaixo, mais indicado para o tratamento inicial de pacientes cirróticos com ascite e com varizes 

esofágicas grandes é o 
 
(A) nadolol. 

(B) carvedilol. 

(C) metoprolol. 

(D) bisoprolol. 

(E) atenolol. 
 
 
28. A peritonite bacteriana espontânea em cirróticos 

 

(A) é diagnosticada se houver mais de 200 neutrófilos/mm3 de ascite. 

(B) é excluída se a cultura de líquido ascítico for negativa. 

(C) pode estar presente em pacientes assintomáticos. 

(D) é frequentemente polimicrobiana. 

(E) é frequentemente causada por anaeróbios. 
 
 
29. O líquido ascítico de três pacientes foi estudado em relação ao gradiente de albumina soro-ascite (GASA em g/dL) e proteína 

total no líquido ascítico (PTLA em g/dL) e os resultados obtidos foram: 
 

Paciente GASA PTLA 

  I > 1,1 < 2,5 

 II < 1,1 > 2,5 

III > 1,1 > 2,5 

 
 Cirrose hepática alcoólica, neoplasia de ovário e insuficiência cardíaca, correspondem, com maior probabilidade, respectiva-

mente, aos pacientes 
 
(A) II, III e I. 

(B) III, II e I. 

(C) I, III e II. 

(D) III, I e II. 

(E) I, II e III.  
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30. Dado o risco de malignidade, quando são encontradas úlceras gástricas e/ou duodenais durante uma endoscopia, habitual-
mente, recomenda-se biopsiar  

 
(A) todas as gástricas e as duodenais apenas quando de aspecto suspeito. 

(B) todas as duodenais e gástricas. 

(C) somente as gástricas e as duodenais de aspecto suspeito. 

(D) somente as gástricas. 

(E) somente as duodenais e apenas se tiverem aspecto suspeito. 
 
 
31. O tratamento de escolha para hipertensão secundária à estenose de artéria renal por aterosclerose é 
 

(A) colocação de stent. 

(B) angioplastia com balão. 

(C) clínico, com drogas como captopril ou losartana. 

(D) angioplastia com balão quando houver estenose acentuada. 

(E) colocação de stent quando houver estenose acentuada. 
 
 
32. A detecção de nitritos em exame de urina 
 

(A) serve para distinguir cistites de pielonefrites. 

(B) ocorre apenas nas bacteriúrias por Pseudomonas aeruginosa. 

(C) sugere alto risco de urosepse indicando necessidade de tratamento antimicrobiano. 

(D) é mais comum quando há bacteriúria por germes Gram negativos. 

(E) é mais comum quando há bacteriúria por germes Gram positivos. 
 
 
33. A bacteriúria assintomática deve ser tratada  
 

(A) quando houver leucocitúria. 

(B) em gestantes. 

(C) em pacientes com sonda vesical de demora. 

(D) em pacientes idosos. 

(E) se na urocultura houver mais de 10.000 unidades formadoras de colônia de Escherichia coli. 
 
 
34. Dentre os pacientes com doença renal, abaixo, o que tem a maior probabilidade de apresentar redução dos níveis séricos de 

complemento é aquele cujo diagnóstico é 
 

(A) nefropatia membranosa. 

(B) glomeruloesclerose segmentar focal. 

(C) púrpura de Henoch-Schönlein. 

(D) nefropatia por IgA. 

(E) crioglobulinemia. 
 
 
35. Gasometria mostrando bicarbonato de 32 mEq/L será encontrada com maior probabilidade em um paciente com diagnóstico de  
 

(A) diabetes mellitus descompensado. 

(B) sepse grave. 

(C) doença pulmonar obstrutiva crônica. 

(D) insuficiência renal crônica. 

(E) fístula pancreática. 
 
 
36. Encontrar nível muito elevado de paratormônio é mais provável em um paciente que apresenta 
 

(A) parestesias e sinal de Chvostek positivo. 

(B) hipervitaminose D. 

(C) hipergamaglobulinemia monoclonal. 

(D) creatinina sérica de 8,5 mg/dL. 

(E) bócio multinodular.  
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37. Na investigação de uma mulher de 38 anos, com queixa de astenia crônica, encontrou-se hipocortisolismo matinal e elevação 
significativa do ACTH. Dos dados abaixo, os mais prováveis nesta paciente são 

 

Potássio (mEq/L) Hemograma PA (mmHg) 

(A) 2,5 linfopenia 160 × 110 

(B) 6,5 eosinofilia 90 × 60 

(C) 6,5 linfopenia 160 × 110 

(D) 2,5 eosinofilia 90 × 60 

(E) 6,5 eosinofilia 160 × 110 

 
 
38. Considere os dois medicamentos utilizados no tratamento de diabetes mellitus abaixo: 
 

Medicamento I: análogo de insulina com início de ação em até 15 minutos, pico de ação entre 30 minutos e 2 horas e 

duração de efeito entre 4 e 5 horas. 
 
Medicamento II: contraindicado em insuficiência renal, cardíaca e pulmonar e como efeito colateral diminui a absorção de 

vitamina B12. 
 
 Provavelmente tais drogas são: 
 

 Medicamento I Medicamento II 

(A) lispro metformina 

(B) glargina glimepirida 

(C) asparte pioglitazona 

(D) detemir acarbose 

(E) liraglutida vildagliptina 

 
 

39. O aumento da contagem de reticulócitos (> 100.000/mm3) é mais provável nos casos de  
 

(A) anemia da doença renal. 

(B) anemia ferropriva. 

(C) anemia de doença crônica. 

(D) deficiência de vitamina B12. 

(E) doença falciforme. 
 
 
40. Plaquetopenia será encontrada com maior probabilidade em um paciente que apresenta 
 

(A) interrupção da ingestão de álcool. 

(B) hipoesplenismo. 

(C) hemólise. 

(D) coagulação intravascular disseminada. 

(E) úlcera péptica hemorrágica. 
 
 
41. Trata-se da forma mais comum de leucemia em adultos no mundo ocidental. Sua incidência aumenta com o envelhecimento, 

atingindo média etária de diagnóstico aos 65 anos. A maioria dos pacientes é assintomática ao diagnóstico, frequentemente de-
flagrado a partir de investigação de alterações em hemograma de rotina.  

 
 O texto acima refere-se a leucemia 
 

(A) mieloide crônica. 

(B) linfoide crônica. 

(C) linfoide aguda. 

(D) mieloide aguda. 

(E) de células pilosas (hairy cell). 
 
 
42. Das etiologias de demência abaixo, é potencialmente reversível, com maior probabilidade: 
 

(A) hidrocefalia de pressão normal. 

(B) corpúsculos de Lewy. 

(C) doença de Parkinson. 

(D) doença priônica (Creutzfeldt-Jakob). 

(E) isquemia subcortical por doença de pequenos vasos.  
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43. Manifesta-se como cefaleia paroxística, unilateral, muito intensa, com localização nas regiões orbitária, supraorbitária e 
temporal. Dura 15 a 180 minutos, podendo ocorrer de 8 vezes ao dia até uma vez a cada dois dias, em geral nos mesmos 
horários. Geralmente ocorre em séries por semanas a meses. Associa-se a, pelo menos, um sinal neurovegetativo ipsilateral: 
congestão conjuntival, lacrimejamento, rinorreia, sudorese frontal ou facial.  

 
 O tratamento das crises agudas acima descritas deve ser, preferencialmente, com 
 

(A) indometacina. 

(B) corticoide intravenoso. 

(C) inalação de oxigênio puro. 

(D) carbonato de lítio. 

(E) oxicodona. 
 
 
44. O tratamento empírico de escolha para tratar meningite bacteriana aguda, em pacientes com idade entre 20 e 40 anos, é 
 

(A) ceftriaxona. 

(B) ampicilina. 

(C) vancomicina. 

(D) levofloxacina. 

(E) linezolida. 
 
 
45. Ondas T de baixa voltagem e duração aumentada 

Ondas U proeminentes 

Bloqueio atrioventricular de 1
o
 ou 2

o
 graus 

Arritmias diversas, principalmente se acompanhadas do uso de digitálicos 
 
 O texto acima refere-se às alterações eletrocardiográficas associadas à 
 

(A) hipercalcemia. 

(B) hipercalemia. 

(C) hipocalcemia. 

(D) hipermagnesemia. 

(E) hipocalemia.  
 
 
46. Neuropatia periférica sensitivomotora, insuficiência cardíaca, nistagmo, oftalmoplegia, ataxia, comprometimento de memória de 

curto prazo e confabulação são associados à deficiência de  
 

(A) niacina. 

(B) riboflavina. 

(C) tiamina. 

(D) piridoxina. 

(E) cobalamina. 
 
 
47. Pacientes que foram ao médico para avaliação de episódios hemorrágicos foram divididos em dois grupos: 
 

Grupo I: distúrbios de hemostasia primária (vasos e plaquetas). 
 
Grupo II: distúrbios de hemostasia secundária (relacionados aos fatores de coagulação). 

 
 É característico destes pacientes 
 

(A) Grupo I: após um trauma, início do sangramento tardio. 

(B) Grupo II: predomínio no sexo feminino. 

(C) Grupo I: hemartroses. 

(D) Grupo II: equimoses e petéquias. 

(E) Grupo II: hematomas profundos. 
 
 
48. O teste de Papanicolau ou tem importância relevante na prevenção do câncer de 
 

(A) colo do útero. 

(B) vagina. 

(C) endométrio, colo uterino e vagina. 

(D) endométrio e colo uterino. 

(E) útero e ovários.  
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49. No tratamento de pacientes com fibrilação atrial crônica, algumas vezes, a melhor opção é o controle a longo prazo da 
frequência ventricular e não a tentativa de se reverter o ritmo para sinusal. NÃO é uma droga habitualmente utilizada com essa 
finalidade: 

 
(A) diltiazen. 

(B) metoprolol. 

(C) propafenona. 

(D) digoxina. 

(E) atenolol. 
 
 
50. No acompanhamento ambulatorial de mulheres após a 20

a
 semana de gestação é importante a prevenção de intercorrências do 

ciclo gravídico. NÃO é considerado como fator de risco para pré-eclâmpsia:  
 

(A) pré-eclampsia em gestação anterior. 

(B) idade acima de 40 ou abaixo de 18 anos. 

(C) hipertensão prévia. 

(D) dislipidemia. 

(E) obesidade. 
 
 
51. Considere, abaixo, as informações sobre três pacientes que apresentam vertigem com diferentes características: 
 
 I. Episódios recorrentes com duração de segundos que pioram com a posição da cabeça, sem sinais neurológicos, 

manobra de Dix-Hallpike positiva. 
 

 II. Episódio único agudo de duração prolongada, eventual quadro viral precedente, tendência de queda para um dos lados. 
 

 III. Episódios recorrentes com duração de minutos a várias horas, sem fator desencadeante ou sinais neurológicos, podendo 
ter diminuição da audição ou zumbido unilaterais. 

 
 Os diagnósticos mais prováveis dos pacientes I, II e III são, correta e respectivamente: 
 

(A) I. vertigem postural benigna, II. síndrome de Ménière e III. neurite vestibular. 

(B) I. síndrome de Ménière, II. neurite vestibular e III. migrânea vestibular. 

(C) I. migrânea vestibular, II. síndrome de Ménière e III. neurite vestibular. 

(D) I. vertigem  postural benigna, II. neurite vestibular e III. síndrome de Ménière. 

(E) I. vertigem postural benigna, II. neurite vestibular e III. migrânea vestibular. 

 
 
52. Considere, abaixo, quatro pacientes que apresentam lesões mucocutâneas:  
 

1. Pápula de 3 cm, com bordas endurecidas, no introito vaginal, extremamente dolorosa. 
 
2. Ulceração indolor de 2 cm na transição entre o corpo do pênis e a glande, com bordas elevadas. 
 
3. Ulceração dolorosa de 3 cm, com bordas elevadas e endurecidas na glande. 
 
4. Ulceração de 1 cm, com bordas elevadas, indolor, no lábio inferior. 

 
 O diagnóstico de sífilis primária é mais provável APENAS nos pacientes: 
 

(A) 3 e 4. 

(B) 1 e 2. 

(C) 1 e 3. 

(D) 1, 2 e 3. 

(E) 2 e 4. 
 
 
53. Têm MENOR risco de câncer de mama as mulheres que apresentam 
 

(A) primeiro filho com mais de 30 anos de idade. 

(B) índice de massa corporal  acima de 31 kg/m2 após menopausa. 

(C) nuliparidade. 

(D) menarca tardia. 

(E) menopausa tardia. 
 
 
54. Um homem de 32 anos, sem fator desencadeante aparente, passa a desenvolver episódios de hipomania seguidos de compor-

tamento francamente maníaco. No tratamento medicamentoso desse tipo de distúrbio, NÃO tem mostrado ser útil o uso de 
 

(A) antipsicóticos. 

(B) antidepressivos tricíclicos. 

(C) benzodiazepínicos. 

(D) anticonvulsivantes. 

(E) lítio. 
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55. Cor pulmonale se refere à disfunção, hipertrofia ou dilatação do ventrículo direito NÃO associadas à 
 

(A) apneia obstrutiva do sono. 

(B) doença pulmonar obstrutiva crônica. 

(C) cifoescoliose grave. 

(D) persistência congênita do canal arterial. 

(E) hipertensão arterial pulmonar primária.  
 
 
56. Um homem de 27 anos apresenta febre, dor de garganta e fadiga há 2 dias. O exame mostra hipertrofia e hiperemia de amígda-

las, com exsudato esverdeado, linfadenomegalia significativa em cadeia cervical posterior e baço palpável a 2 cm do rebordo 
costal esquerdo. O médico receita amoxicilina. Após 3 dias, retorna sem melhora dos sintomas e com rash cutâneo maculo-
papular difuso; houve discreta regressão dos achados na faringe. A conduta mais adequada é 

 
(A) programar punção biópsia de gânglio cervical. 

(B) solicitar sorologia para vírus Epstein-Barr. 

(C) trocar amoxicilina por azitromicina. 

(D) iniciar curso breve de prednisona 0,5 mg/kg. 

(E) penicilina benzatina dose única. 
 
 
57. Uma mulher de 46 anos, tabagista, apresenta doença pulmonar obstrutiva crônica avançada. Está plenamente medicada, 

estável e sem descompensações agudas há mais de 12 meses. Nesse tipo de paciente sabe-se que os benefícios são peque-
nos ou nulos com o uso contínuo de 

 
(A) beta-agonista inalatório de ação rápida de demanda. 

(B) corticoesteroide inalatório. 

(C) beta-agonista inalatório de ação prolongada. 

(D) anticolinérgico inalatório de ação prolongada. 

(E) corticoesteroide sistêmico por via oral. 
 
 
58. Um homem de 40 anos, obeso, sedentário, em uso diário de metformina 850 mg, enalapril 20 mg, hidroclorotiazida 25 mg e 

alopurinol 100 mg apresenta agudamente dor intensa, edema, vermelhidão e calor local na articulação metatarso falangeana do 
primeiro dedo do pé direito.  Refere episódios semelhantes no passado acometendo o outro pé e também o joelho. Os episódios 
cederam em alguns dias após uso de medicamentos por via oral. NÃO é uma medida terapêutica aplicável:  

 
(A) predinisolona 60 mg. 

(B) colchicina 0,5 mg. 

(C) aumento da dose de alopurinol para 300 mg. 

(D) tramadol 100 mg. 

(E) ibuprofeno 800 mg. 
 
 
59. Quatro indivíduos mantêm contato próximo com pacientes diagnosticados com infecção sintomática por Influenza H1N1, con-

forme abaixo: 
 
 I. Homem de 30 anos com asma controlada com medicamentos. 

 II. Mulher de 30 anos no 10
o
 dia de puerpério. 

 III. Mulher de 44 anos com IMC = 42 kg/m2. 

 IV. Homem de 55 anos com hipertensão arterial isolada. 
 
 É recomendada a profilaxia com antivirais APENAS aos indivíduos 
 

(A) I e II. 

(B) I, II e III. 

(C) I, II e IV. 

(D) II, III e IV. 

(E) I, III e IV. 
 
 
60. Uma mulher de 32 anos portadora de lúpus eritematoso sistêmico encontra-se estável há 4 meses, exercendo suas atividades 

profissionais, em uso de prednisona 10 mg, em processo de retirada gradual. Nessa fase, deve-se EVITAR: 
 

(A) vacina com vírus vivo. 

(B) anticoncepção com dispositivo intrauterino. 

(C) uso de quinolonas. 

(D) exercícios físicos. 

(E) qualquer tipo de anticoncepcional oral. 
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DISCURSIVA-ESTUDO DE CASO 

Instruções Gerais: 
 
Conforme Edital publicado, Capítulo 11: 11.5 A Prova Discursiva-Estudo de Caso terá caráter eliminatório e classificatório. 11.6 Cada uma das questões será 
avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, considerando-se habilitado o candidato que obtiver, concomitantemente, nota maior do que 0 (zero) − em cada 
uma das 02 questões e, ainda, média igual ou superior a 6 (seis) − no conjunto das 02 (duas) questões. 11.7 Na aferição do critério de correção gramatical, por 
ocasião da avaliação do desempenho na Prova Discursiva-Estudo de Caso a que se refere este Capítulo, deverão os candidatos valer-se das normas 
ortográficas em vigor, implementadas pelo Decreto Presidencial no 6.583, de 29 de setembro de 2008, e alterado pelo Decreto 7.875, de 27 de dezembro de 
2012, que estabeleceu o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 11.8 Será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva-Estudo de Caso nos seguintes casos: 
11.8.1 fugir à modalidade de texto solicitada e/ou às questões práticas propostas; 11.8.2 apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com 
desenhos, números e palavras soltas ou em versos) ou qualquer fragmento do texto escrito fora do local apropriado; 11.8.3 for assinada fora do local apropriado; 
11.8.4 apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato; 11.8.5 estiver em branco; 11.8.6 apresentar letra ilegível e/ou 
incompreensível. 11.9 A folha para rascunho no Caderno de Provas é de preenchimento facultativo. Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato 
será considerado na correção da Prova Discursiva-Estudo de Caso pela Banca Examinadora. 

 

QUESTÃO 1 
 
Em uma situação hipotética, dois funcionários do TRE-SP procuram o ambulatório do Tribunal. 
 
Funcionário   I: homem de 22 anos com astenia nas últimas semanas. Passou a apresentar o estranho hábito de mastigar gelo. Ao 

exame físico chama atenção apenas descoramento de mucosas. Hemograma recente mostra: hemoglobina de 

7,5 g/dL com volume corpuscular médio de 70 fL, leucócitos de 8.500/mm3 sendo 20% eosinófilos, 30% linfócitos e 

50% segmentados. Plaquetas de 250.000/mm3. Creatinina, eletrólitos e glicemia normais. 
 
Funcionário II: mulher de 45 anos, tabagista, hipertensa e com dislipidemia, em uso regular de losartana e sinvastatina, apresenta 

queixa de há algumas horas, subitamente ter ficado com a boca torta. Ao exame físico apresenta 
PA = 140 × 90 mmHg, pulso de 86 bpm e, como alterações, desvio da rima bucal para a esquerda, com dificuldade 
em conter líquidos na boca e incapacidade em fechar o olho direito. O restante do exame físico e neurológico é 
normal. 

 
Responda, fundamentadamente: 
 
a. Qual a principal hipótese diagnóstica para o funcionário I? 
 
b. Qual a provável etiologia do problema apresentado pelo funcionário I?  
 
c. Que exames essenciais pedir para confirmar o diagnóstico e quais os prováveis resultados? 
 
d. Por que o funcionário I passou a comer gelo? 
 
e. Quais os medicamentos que serão provavelmente prescritos ao funcionário I? 
 
f. Qual a principal hipótese diagnóstica para o funcionário II? 
 
g. Qual o provável tratamento a ser prescrito ao funcionário II? 

 
(Utilize as linhas abaixo para rascunho) 

 

  1  

  2  

  3  

  4  

  5  

  6  

  7  

  8  

  9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  
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QUESTÃO 1 
 

16  

17  

18  

19  

20  
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QUESTÃO 2 
 
Em uma situação hipotética, um homem de 30 anos procura o médico do ambulatório do TRE-SP com queixa de dor às micções há 
2 dias e há 1 dia presença de secreção uretral espessa e amarelada. É escriturário, casado, com hábito sexual frequente e 
promíscuo, geralmente sem proteção; sem antecedentes ou comorbidades significativos. O exame físico é normal, salvo pela 
presença de secreção uretral. Informa que sua esposa não tem qualquer sintoma. 
 
Nesse caso, responda, fundamentadamente: 
 
a. Qual é o diagnóstico e como é adquirida a doença? 
 
b. Cite 4 possíveis agentes etiológicos. 
 
c. Quais os exames indicados para o diagnóstico? 
 
d. Alguma vezes recorre-se ao tratamento empírico por dificuldade de acesso a exames laboratoriais. Neste caso qual seria o trata-

mento indicado? 
 
e. Está indicada a realização de exames de sangue para este paciente? 
 
f. Qual é a orientação indicada em relação à esposa? 

 
(Utilize as linhas abaixo para rascunho) 

 

  1  

  2  

  3  

  4  

  5  

  6  

  7  

  8  

  9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  
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